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Σάββατο του Λαζάρου

• Η ανάσταση του Λαζάρου

Ο Λάζαρος ήταν φίλος του Χριστού και οι 
αδελφές του Μάρθα και Μαρία τον 
φιλοξένησαν πολλές φορές  στη Βηθανία 
κοντά στα Ιεροσόλυμα. Λίγες μέρες  ο 
Λάζαρος αρρώστησε και οι αδελφές του 
ενημέρωσαν τον Ιησού που τότε ήταν στη 
Γαλιλαία να τον επισκεφθεί. Ο Κύριος όμως 
επίτηδες καθυστέρησε μέχρι που πέθανε ο 
Λάζαρος, οπότε είπε στους μαθητές του 
πάμε τώρα να τον ξυπνήσω. Όταν έφθασε 
στη Βηθανία παρηγόρησε τις αδελφές του 
Λάζαρου που ήταν πεθαμένος τέσσερις 
μέρες και ζήτησε να δει το τάφο του.

Όταν έφθασε στο μνημείο, δάκρυσε και 
διέταξε να βγάλουν την ταφόπλακα. Τότε 
ύψωσε τα μάτια του στον ουρανό, 
ευχαρίστησε τον Θεό και Πατέρα και με 
μεγάλη φωνή είπε: Λάζαρε, βγές έξω. 
Αμέσως βγήκε έξω τυλιγμένος με τα σάβανα 
ο τετραήμερος νεκρός μπροστά στο πλήθος 
που παρακολουθούσε και ο Ιησούς ζήτησε 
να του λύσουν τα σάβανα και να πάει σπίτι 
του. 



Τα Λαζαράκια και τα 
κάλαντα του Λαζάρου

Εκείνη την ημέρα οι νοικοκυρές 

φτιάχνουν τα Λαζαράκια . Τα παιδιά 

βγαίνουν στις γειτονιές και λένε τα 

κάλαντα του Λαζάρου

Ήρθε ὁ Λάζαρος, ήρθαν τα Βάγια, 

ήρθε ἡ Κυριακή που τρώνε τα 
ψάρια.

Σήκω Λάζαρε κατ  μην κοιμάσαι, 

ήρθε ἡ μάνα σου από την πόλη, 

σου  ῾φέρε χαρτὶ και κομπολόι.

Οι κοτούλες σας αβγά γεννούνε,

δώστε μας και μας

να σας χαρούμε.

Του Λάζαρου, του Λάζαρου,

τ' αβγά στο καλαθάκι ]

κι η άλλη πόρτα καρτερεί

με τον παρά στο χέρι.



Κυριακή των Βαίων

Την ημέρα αυτή γιορτάζουμε την 
πανηγυρική είσοδο του Κυρίου Ιησού 
Χριστού στην Ιερουσαλήμ. Τότε, 
ερχόμενος ο Ιησούς από τη Βηθανία 
στα Ιεροσόλυμα, έστειλε δύο από 
τους Μαθητές του και του έφεραν ένα 
γαϊδουράκι. Και κάθισε πάνω του για 
να μπει στην πόλη.
Ο  λαός, ακούγοντας ότι ο Ιησούς 

έρχεται, πήραν αμέσως στα χέρια τους 
βάγια από φοίνικες και βγήκαν να τον 
υποδεχτούν. Και άλλοι μεν με τα 
ρούχα τους, άλλοι δε κόβοντας κλαδιά 
από τα δέντρα, έστρωναν το δρόμο 
απ’ όπου ο Ιησούς θα περνούσε. Και 
όλοι μαζί, ακόμα και τα μικρά παιδιά, 
φώναζαν: «Ωσαννά· ευλογημένος ο 
ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ο 
βασιλεύς του Ισραήλ».



Τα Βάγια

Την Κυριακή των Βαΐων οι 

εκκλησίες στολίζονται και ο 

παπάς μοιράζει βάγια σε 

όλους τους πιστούς.

Την ημέρα αυτή 

επιτρέπεται να τρώνε όσοι 

νηστεύουν ψάρια. 



Μεγάλη Δευτέρα

Η Εκκλησία θυμάται τον 

Ιωσήφ τον Πάγκαλο και το 

γεγονός της άκαρπης συκιάς 

που ξεράθηκε, όταν ο Κύριος 

την καταράστηκε.Το βράδυ στις 

Εκκλησίες ψάλλεται ο όρθρος 

της Μεγάλης Τρίτης, όπου 

στην υμνολογία κυριαρχεί η 

Παραβολή των 10 παρθένων.

«Ιδού ο Νυμφίος έρχεται...»

«Τον νυμφώνα σου βλέπω...»

Οι δύο αυτοί ύμνοι 

χαρακτηρίζουν την ημέρα.



Μεγάλη Τρίτη

Την Μεγάλη Τρίτη 

γινόμαστε κοινωνοί δύο 

παραβολών του Κυρίου. 

α) Των δέκα παρθένων 

που μας διδάσκει να 

είμαστε έτοιμοι και 

γεμάτοι από πίστη και 

φιλανθρωπία.

β) Των Ταλάντων  που 

μας διδάσκει να είμαστε 

εργατικοί και πρέπει να 

καλλιεργούμε και να 

αυξήσουμε τα 

πνευματικά μας 

χαρίσματα.



Μεγάλη Τετάρτη

Δύο μέρες πριν το Πάσχα, καθώς ο 
Κύριος ανέβαινε προς τα Ιεροσόλυμα, 
κι ενώ βρισκόταν στο σπίτι στου 
λεπρού Σίμωνα, τον πλησίασε μια 
πόρνη γυναίκα κι άλειψε το κεφάλι 
Του με πολύτιμο μύρο. Η τιμή του 
ήταν γύρω στα τριακόσια δηνάρια, 
πολύτιμο άρωμα και γι' αυτό οι 
μαθητές την επέκριναν και 
περισσότερο απ' όλους ο Ιούδας. 
Γνώριζαν οι μαθητές καλά πόσο 
μεγάλο ζήλο έδειχνε πάντοτε ο 
Χριστός για την ελεημοσύνη προς τους 
φτωχούς. Ο Χριστός όμως την 
υπερασπίσθηκε, για να μην αποτραπεί 
απ' το καλό της σκοπό. Ανέφερε 
μάλιστα και τον ενταφιασμό Του, 
προσπαθώντας να αποτρέψει τον 
Ιούδα από τη προδοσία, αλλά μάταια. 
Τότε απέδωσε στη γυναίκα την μεγάλη 
τιμή να διακηρύσσεται το ενάρετο 
έργο της σε ολόκληρο την οικουμένη.



Μεγάλη Πέμπτη

Εκείνο το βράδυ της Πέμπτης,  ο 
Ιησούς , βάζει νερό στο νιπτήρα και  
πλένει τα πόδια των Μαθητών Του. 
Με τον τρόπο αυτό θέλει να δείξει σ' 
όλους ότι  πρέπει να είμαστε ταπεινοί.
Άρχισε κατόπιν να τους νουθετεί να 

αγαπούν ο ένας τον άλλον και να μη 
επιζητούν το ποιός θα είναι πρώτος. 
Στη συνέχεια τους μίλησε για την 
προδοσία. 
Κατόπιν πήρε ψωμί στα χέρια Του και 
είπε: «Λάβετε φάγετε». Το ίδιο έκανε 
και με το ποτήρι του κρασιού 
λέγοντας: «Πιέστε απ' αυτό όλοι, γιατί 
αυτό είναι το αίμα Μου. Αυτό να 
κάνετε για να Με θυμάστε». Μετά 
από αυτή τη στιγμή ο Ιούδας, μόλις 
έφαγε τον άρτο έφυγε και συμφώνησε 
με τους αρχιερείς να τους Τον 
παραδώσει.



Η Σταύρωση

Μετά το δείπνο βγήκαν όλοι 
στο όρος των Ελαιών, όπου ο 
Χριστός προσευχήθηκε. Από 
την πολλή αγωνία γίνεται ο 
ιδρώτας Του σαν σταγόνες 
πηχτού αίματος, οι οποίες 
έπεφταν στη γη. Σε λίγο, 
φθάνει ο Ιούδας με ένοπλους 
στρατιώτες και πολύ όχλο και 
αφού χαιρετάει και φιλάει 
πονηρά το δάσκαλό Του, Τον 
παραδίδει.

Συλλαμβάνεται λοιπόν ο 
Ιησούς και τον φέρνουν 
δέσμιο στους Αρχιερείς Άννα 
και Καϊάφα.



Κόκκινη Πέμπτη
Από το πρωί οι γυναίκες 

καταγίνονται με το ζύμωμα. 

Ζυμώνουν τις κουλούρες της 

Λαμπρής με διάφορα 

μυρωδικά και τις στολίζουν με 

ξηρούς καρπούς και με 

στολίδια από ζυμάρι. 

Βασική ασχολία της ημέρας 

είναι και το βάψιμο των Αυγών. 

Πάσχα δίχως κόκκινα αυγά δε 

γίνεται. Για αυτό και η Μεγάλη 

Πέμπτη λέγεται επίσης και 

Κόκκινη Πέμπτη ή " 

Κοκκινοπέμπτη" Εκείνη την 

ημέρα συνηθίζετε να κρεμάμαι 

κάτι κόκκινο έξω από το σπίτι. 



Μεγάλη 
Παρασκευή

Η μεγάλη γιορτή του Πάσχα 
ξεκινά τη Μεγάλη Παρασκευή 
που συμβολίζει τα συμβάντα 
της δίκης του Ιησού από τον 
Πόντιο Πιλάτο ,την μαρτυρική 
πορεία Του προς τον  
Γολγοθά, την Σταύρωση του 
και τελικά την Ταφή του. Ο 
Επιτάφιος βρίσκεται στην 
εκκλησία στολισμένος με 
ανοιξιάτικα λουλούδια. Μετά 
το τέλος της Λειτουργίας  
κάθε ενορία γυρνά τον 
επιτάφιο στην περιφέρεια 
της, σε μερικές εκκλησίες 
απλώς περιφέρεται γύρω από 
την εκκλησία.  



Ο Επιτάφιος
Η Μεγάλη Παρασκευή 
είναι η πιο πένθιμη ημέρα 
του χρόνου. Την ημέρα 
αυτή οι πιστοί τρώνε 
νερόβραστα φαγητά , 
νηστεύουν και από λάδι.  
Πηγαίνουμε στην εκκλησία 
για να προσκυνήσουμε τον 
Επιτάφιο και να 
ακούσουμε τους 
πένθιμους ψαλμούς.



Έθιμα της Μεγάλης 
Παρασκευής

Το βράδυ της Μεγάλης 
Παρασκευής γίνεται η περιφορά 
του επιταφίου. Σε μέρη της 
Ελλάδας που έχει θάλασσα, ο 
Επιτάφιος μπαίνει και μέσα στα 
νερά για να αγιαστούν. Σε άλλα 
πάλι μέρη την ημέρα αυτή 
φτιάχνουν ένα ομοίωμα 
ανθρώπου , τον Ιούδα και τον 
καίνε. 



Μεγάλο Σάββατο

Το Μεγάλο Σάββατο, οι 

πιστοί αρχίζουν να 

προετοιμάζονται για το 

χαρμόσυνο μήνυμα της 

Ανάστασης. Ήδη από το 

πρωί του Μεγάλου 

Σαββάτου ψάλλετε ο 

μεγάλος Εσπερινός και 

ακούγεται για πρώτη φορά 

το "Ανάστα ο Θεός, κρίναι

την γην".



Ανάσταση
Το βράδυ του Μεγάλου 

Σαββάτου παίρνουμε τις 

Λαμπάδες μας , τα 

κόκκινα αυγά μας και 

πηγαίνουμε στην 

εκκλησία . Ανάβουμε τις 

λαμπάδες μας με το Άγιο 

Φως που έρχεται από 

τον τάφο του Χριστού 

στους Άγιους Τόπους.



Το βράδυ της 
Ανάστασης

Όταν ο Πάτερ ψάλλει το 

«Χριστός Ανέστη εκ 

νεκρών» όλοι 

αγκαλιαζόμαστε και δίνουμε 

ευχές ,φιλιά αγάπης 

τσουγκρίζουμε τις 

λαμπάδες μας και ξεχνάμε 

τις κακίες και τα μίση. Η 

Ανάσταση του Ιησού είναι 

μια καινούρια αρχή στην 

ζωή μας. Επιστρέφουμε 

στο σπίτι σταυρώνουμε την 

είσοδο του σπιτιού με το 

Άγιο φως και καθόμαστε 

στο γιορτινό τραπέζι για να 

φάμε την μαγειρίτσα
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Ανάσταση Κυρίου
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Το Άγιο 

Πάσχα
Η Κυριακή του Πάσχα ειναι η 

μεγάλη γιορτή της Λαμπρής, 
από νωρίς το πρωί ο 
παραδοσιακός οβελίας 
ψήνεται στη σούβλα ενώ 
γύρω από το εορταστικό 
τραπέζι 
γλεντούν οικογένειά και φίλοι 
με τραγούδια και χορό.


